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            ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ                                                                    

  

                      ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ  

         Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  (ΥΠΟΔΟΜΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ)     

                                     ΣΑΒΒΑΤΟ  8/5/2021  

 

ΘΔΜΑ Α  
 

Σηιρ επυηήζειρ Α1-Α6 να γπάτεηε ηον απιθμό ηηρ επώηηζηρ και δίπλα, ηο γπάμμα 

πος ανηιζηοισεί ζηη θπάζη η οποία ζςμπληπώνει ζυζηά ηην ημιηελή ππόηαζη. 

Α1. Γύν κηθξά ζώκαηα θηλνύληαη ζηελ ίδηα επζεία κε αληίζεηεο νξκέο. Τα ζώκαηα 

ζπγθξνύνληαη πιαζηηθά. Δπνκέλσο:  

α) ε αξρηθή θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ηζνύηαη κε κεδέλ.  

β) ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο παξακέλεη ζηαζεξή θαηά ηελ θξνύζε.  

γ) ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο απμάλεηαη θαηά ηελ θξνύζε.  

δ) ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαηξέπεηαη νιόθιεξε ζε ζεξκηθή.                                                                                                                                                  

                                                                                                                  Μνλάδεο  3 

Α2. Η εμίζσζε ηεο απνκάθξπλζεο ζε έλαλ απιό αξκνληθό ηαιαλησηή, πιάηνπο A 

θαη γσληαθήο ζπρλόηεηαο σ,  δίλεηαη από ηε ζρέζε: x = Αεκσt νπόηε ε εμίζσζε ηεο 

ηαρύηεηαο δίλεηαη από ηε ζρέζε: 

α) π = Ασεκσt      

β) π = -Ασεκσt     

γ) π = Ασζπλσt     

δ) π = -Ασζπλσt.                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                     Μνλάδεο  3 
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Α3.  Σηελ  απιή  αξκνληθή  ηαιάλησζε  ζώκαηνο  ζην  ειεύζεξν άθξν θαηαθόξπθνπ  

ειαηεξίνπ,  αλ  δηπιαζηάζνπκε  ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο  ηόηε: 

α)   ε  πεξίνδνο  δηπιαζηάδεηαη  

β)    ε  ζπρλόηεηα δηπιαζηάδεηαη  

γ)    ε κέγηζηε επηηάρπλζε ππνδηπιαζηάδεηαη  

δ)    ε   πεξίνδνο  θαη ε  ζπρλόηεηα  δελ  κεηαβάιινληαη.        

                                                                                                         Μνλάδεο  3 

Α4. Σώκα εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε θαη ν ειάρηζηνο ρξόλνο πνπ ρξεηάδεηαη 

γηα λα κεηαβεί από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ζε αθξαία ζέζε είλαη 0,25s. Η πεξίνδνο είλαη:  

α) 2s        

β) 1s        

γ) 0,5s        

δ) 0,25s 

                                                                                                                           Μνλάδεο  3 

 

Α5. Όηαλ έλα ζώκα εθηειεί θζίλνπζα ηαιάλησζε, ζηελ νπνία ε αληηηηζέκελε 

δύλακε είλαη F΄ = -bπ, όπνπ b ζεηηθή ζηαζεξά ηόηε:  

 

α) ην πιάηνο θαη ε πεξίνδνο κεηώλνληαη εθζεηηθά κε ηνλ ρξόλν.  

β) ην πιάηνο θαη ε πεξίνδνο δελ κεηαβάιινληαη κε ηνλ ρξόλν.  

γ) ην πιάηνο κεηώλεηαη εθζεηηθά κε ηνλ ρξόλν ελώ ε πεξίνδνο παξακέλεη ζηαζεξή.  

δ) ην πιάηνο παξακέλεη ζηαζεξό ελώ ε πεξίνδνο κεηώλεηαη εθζεηηθά κε ηνλ ρξόλν.   

Μνλάδεο  3 

Α6. Σε κηα ειαζηηθή θξνύζε δελ δηαηεξείηαη: 

α) ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο.  

β) ε νξκή ηνπ ζπζηήκαηνο.  
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γ) ε κεραληθή ελέξγεηα ηνπ ζπζηήκαηνο.  

δ) ε θηλεηηθή ελέξγεηα θάζε ζώκαηνο.     

Μνλάδεο  3 

Α7. Πξναηξεηηθό (Δθηόο βαζκνινγίαο)  

ώκα πνπ εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάληωζε ζην άθξν ειαηεξίνπ ζηαζεξάο k, 

πεξλά από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ θάζε 8s. Αλ αληηθαηαζηήζνπκε ην ειαηήξην 

κε άιιν ζηαζεξάο 4k, ην ζώκα ζα πεξλά από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο ηνπ θάζε:   

α) 32s             β) 16s               γ)  4s              δ)  2s     

 

Α8. Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ πος ακολοςθούν, γπάθονηαρ δίπλα ζηο 

γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζε κάθε ππόηαζη, ηη λέξη Συζηό, αν η ππόηαζη είναι 

ζυζηή, ή ηη λέξη Λάθορ, αν η ππόηαζη είναι λανθαζμένη.  

 

α. Σε κηα θζίλνπζα ηαιάλησζε, ηεο νπνίαο ην πιάηνο κεηώλεηαη εθζεηηθά κε ηνλ 

ρξόλν, ε κνλάδα ηεο ζηαζεξάο απόζβεζεο b ζην S.I. είλαη ην 1kg /s.  

β. Καηά ηελ θξνύζε κεηαμύ δύν ζσκάησλ αζθνύληαη ηζρπξέο δπλάκεηο γηα κηθξό 

ρξνληθό δηάζηεκα.  

γ. Όηαλ ε ζπληζηακέλε ησλ δπλάκεσλ ζε έλα ζώκα είλαη κεδέλ, ε νξκή έρεη ζηαζεξό 

κέηξν.  

δ. Έλα ζύζηεκα ζσκάησλ κπνξεί λα έρεη θηλεηηθή ελέξγεηα αιιά όρη νξκή.  

ε. Έλα ζώκα κπνξεί λα έρεη νξκή αιιά όρη θηλεηηθή ελέξγεηα.  

ζη. Κξνύζε ζην κηθξόθνζκν ζεσξείηαη ην θαηλόκελν ζην νπνίν ηα «ζπγθξνπόκελα» 

ζσκαηίδηα αιιειεπηδξνύλ κε ζρεηηθά κεγάιεο δπλάκεηο γηα πνιύ κηθξό ρξνληθό 

δηάζηεκα, ρσξίο λα έξρνληαη ππνρξεσηηθά ζε επαθή.  

δ.  Σώκα κάδαο εθηειεί νκαιή θπθιηθή θίλεζε επνκέλσο ε νξκή ηνπ παξακέλεη 

ζηαζεξή.       

Μνλάδεο  7 
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ΘΔΜΑ Β  

 

Β1.  Έλα ζώκα εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πιάηνπο Α θαη γσληαθήο 

ζπρλόηεηαο σ. Τηο ρξνληθέο ζηηγκέο πνπ ε θηλεηηθή ηνπ ελέξγεηα γίλεηαη ίζε κε ηε 

δπλακηθή ελέξγεηα ηαιάλησζεο ην κέηξν ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζώκαηνο είλαη ίζν κε: 

α.    σA                              β.  
σΑ

2
                             γ.  

σΑ 2

2
   

Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε.                                                       Μνλάδεο 1      

Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                      Μνλάδεο 4 

  

Β2. Σώκα εθηειεί απιή αξκνληθή ηαιάλησζε ρσξίο αξρηθή θάζε κε  πεξίνδν 

Τ. O ιόγνο  
U

K
 ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ηαιάλησζεο πξνο ηελ θηλεηηθή 

ελέξγεηα ηαιάλησζεο, ηε ρξνληθή ζηηγκή 
T

t =
8

, είλαη ίζνο κε: 

α.    1                              β.  
1

2
                             γ.  

3

2
   

Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε.                                                       Μνλάδεο 1      

Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                      Μνλάδεο 4 

Γίλεηαη: ν ν 2
εκ45 = ζπλ45 =

2
 

Β3.  Σώκα κάδαο m1 θηλείηαη κε ηαρύηεηα κέηξνπ π1 ζε ιείν νξηδόληην επίπεδν. 

Σπγθξνύεηαη θεληξηθά θαη ειαζηηθά κε αξρηθά αθίλεην ζώκα κάδαο m2. Μεηά 

ηελ θξνύζε ηνπο ηα δύν ζώκαηα θηλνύληαη ζε αληίζεηεο θαηεπζύλζεηο κε 

ηαρύηεηεο πνπ έρνπλ ίζα κέηξα. Ο ιόγνο 1

2

m

m
 ησλ καδώλ ησλ δύν ζσκάησλ 

είλαη ίζνο κε: 

α.    1                              β.  
1

3
                             γ.  

3

2
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Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε.                                                       Μνλάδεο 1      

Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                      Μνλάδεο 4 

Β4.      Έλαο ηαιαλησηήο ηε ρξνληθή ζηηγκή t0 = 0 έρεη ελέξγεηα Δ0 θαη πιάηνο 

ηαιάλησζεο Α0. Η ελέξγεηα πνπ έρεη ράζεη ν ηαιαλησηήο κέρξη ηε ρξνληθή ζηηγκή t1, 

πνπ ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζήο ηνπ έρεη κεησζεί ζην 1/4 ηεο αξρηθήο ηηκήο ηνπ, είλαη 

ίζε κε: 

α.    0Δ

4
                          β.  0Δ

16
                           γ.  015Δ

16
   

 

Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε.                                                       Μνλάδεο 1      

Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                      Μνλάδεο 4 

Β5. Σε μια πλάγια κρούςη δύο αυτοκινήτων 1, 2 με αντίςτοιχεσ μάζεσ m1, m2 και 

αντίςτοιχα μέτρα ταχυτήτων υ1, υ2, τα οποία  κινούνται ςε κάθετουσ δρόμουσ x 

και y, δημιουργείται ςυςςωμάτωμα.  

Αμέςωσ μετά την κρούςη το ςυςςωμάτωμα 

έχει ταχύτητα μέτρου V, η οποία ςχηματίζει 

γωνία θ=45ο με τη διεύθυνςη κίνηςησ του 

αυτοκινήτου 1.  

Ο εμπειρογνώμονασ τησ αςφαλιςτικήσ 

εταιρίασ ζυγίζει τα αυτοκίνητα και βρίςκει 

ότι η μάζα του αυτοκινήτου 2 είναι κατά 20% μεγαλύτερη από τη μάζα του 

αυτοκινήτου 1.  

Για τον λόγο των μέτρων των ταχυτήτων ςυμπεραίνει ότι ιςχύει:  

α. υ1/υ2=1                 β. υ1/υ2=1,2                 γ. υ1/υ2=0,8 

Να επηιέμεηε ηε ζωζηή απάληεζε.                                                       Μνλάδεο 1      

Να αηηηνινγήζεηε ηελ επηινγή ζαο.                                                      Μνλάδεο 4 

Γίλεηαη: ν ν 2
εκ45 = ζπλ45 =

2
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ΘΔΜΑ Γ  
Έλα ζώκα κάδαο Μ=4kg  θηλνύκελν πάλσ ζε 

νξηδόληην επίπεδν ζπγθξνύεηαη κεησπηθά θαη 

αλειαζηηθά, έρνληαο ηαρύηεηα π1  κε κηα αθίλεηε 

ζθαίξα κάδαο m=3kg, ε νπνία είλαη θξεκαζκέλε   κε 

λήκα κήθνπο =0,9m, όπσο θαίλεηαη ζην Σρήκα 1.  

Μεηά ηελ θξνύζε ε ζθαίξα 

εθηξέπεηαη θαη ε κέγηζηε γσλία πνπ 

ζρεκαηίδεη ην λήκα κε ηελ αξρηθή 

θαηαθόξπθε ζέζε ηνπ είλαη θ=60
o
,                                                                                

ελώ ην ζώκα κάδαο M  δηαλύεη 

απόζηαζε d=4m  κέρξη λα 

ζηακαηήζεη, όπσο θαίλεηαη ζην 

Σρήκα 2. Ο ζπληειεζηήο ηξηβήο κεηαμύ ηνπ ζώκαηνο κάδαο M  θαη ηνπ νξηδόληηνπ 

δαπέδνπ είλαη κ=0,2. 

Να ππνινγίζεηε: 

Γ1. ηελ ηαρύηεηα 
2π ΄  ηεο ζθαίξαο ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε. 

                                                                                                                  Μνλάδεο 7 

Γ2. ηελ ηαρύηεηα 
1π΄  ηνπ ζώκαηνο κάδαο Μ  ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε. 

                                                                                                                  Μνλάδεο 7 

Γ3. ηελ ηαρύηεηα 
1π  ηνπ ζώκαηνο κάδαο Μ  ειάρηζηα πξηλ ηελ θξνύζε. 

                                                                                                                   Μνλάδεο 5 

Γ4. ην κέηξν ηεο ηάζεο ηνπ λήκαηνο, ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε. 

                                                                                                                   Μνλάδεο 6 

Γίλνληαη: g=10m/s
2
, ν 1
ζπλ60 =

2
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ΘΔΜΑ Γ  
Σώκα Σ1 κάδαο m1 = 7kg ηζνξξνπεί, όπσο ζην ζρήκα, ζην άλσ άθξν (ζεκείν Γ) ελόο 

θαηαθόξπθνπ ηδαληθνύ ειαηεξίνπ ζηαζεξάο k=100 N/m ε άιιε άθξε ηνπ νπνίνπ 

είλαη ζηεξεσκέλε ζην νξηδόληην επίπεδν. Τν ζώκα Σ2 κάδαο             m2 = 1kg, πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ ίδηα θαηαθόξπθν κε ην Σ1 αθήλεηαη λα πέζεη από ην ζεκείν Α θαη 

θζάλεη ζην ζεκείν Γ κεηά από ειεύζεξε πηώζε θαηά h=3,2m κε ηαρύηεηα κέηξνπ π2, 

όπνπ ζπγθξνύεηαη πιαζηηθά κε ην ζώκα Σ1. Τν ζπζζσκάησκα πνπ πξνθύπηεη 

ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε έρεη ηαρύηεηα κέηξνπ V θαη εθηειεί απιή αξκνληθή 

ηαιάλησζε κε ζηαζεξά επαλαθνξάο D = k.  

Γ1. Να ππνινγίζεηε ην κέηξν π2 ηεο ηαρύηεηαο ηνπ Σ2 ειάρηζηα πξηλ ζπγθξνπζηεί κε 

ην Σ1.   

                                                                           Μνλάδεο 4                                                                                            

Γ2. Να ππνινγίζεηε ην κέηξν V ηεο ηαρύηεηαο ηνπ 

ζπζζσκαηώκαηνο ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε.   

                       Μνλάδεο 3                                                                                           

Γ3. Να βξείηε ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο ηνπ 

ζπζζσκαηώκαηνο.  

Μνλάδεο 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Γ4. Να ππνινγίζεηε, ακέζσο κεηά ηελ θξνύζε, ζεσξώληαο 

σο ζεηηθή ηε θνξά άλσ: 

i) ηνλ ξπζκό κεηαβνιήο ηεο νξκήο ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο θαη  

ii) ηνλ ξπζκό κεηαβνιήο ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ 

ζπζζσκαηώκαηνο. 

Μνλάδεο 4                                                                                                                                                                                                                          

Γ5. Σηε δηάξθεηα ηεο ηαιάλησζεο ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο πνηα είλαη : 

i) ε κέγηζηε ηηκή ηεο επηηάρπλζεο ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο 

ii) ε κέγηζηε ηηκή ηεο δύλακεο ηνπ ειαηεξίνπ θαη  

iii) ε κέγηζηε ηηκή ηεο δπλακηθήο ελέξγεηαο ηνπ ειαηεξίνπ . 

Μνλάδεο 6                                                                                                                                                                                                                          

Γίλεηαη: g = 10 m/s
2
. 
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ΘΔΜΑ Δ  (πξναηξεηηθό)  
 

Σώκα κάδαο m1 = 3 kg 

εθηνμεύεηαη κε αξρηθή 

ηαρύηεηα π0 = 11 m/s 

θαη θηλείηαη θαηά κήθνο 

νξηδόληηνπ επηπέδνπ κε 

ην νπνίν παξνπζηάδεη 

ζπληειεζηή ηξηβήο 

νιίζζεζεο κ. Αθνύ 

δηαλύζεη απόζηαζε ίζε 

κε s1 = 5,25 m θαη 

έρνληαο απνθηήζεη 

ηαρύηεηα ίζε κε π1 = 10 m/s, θηάλεη ζην ζεκείν Β ηαπηόρξνλα κε δεύηεξν ζώκα 

κάδαο m2= 2 kg ην νπνίν είλαη δεκέλν ζην άθξν λήκαηνο κήθνπο l = 1,25 m. Τν 

ζώκα κάδαο m2 έρεη αθεζεί από ην ζεκείν Α, κε ην λήκα νξηδόληην, θαη αθνύ 

δηαγξάςεη ην θαηαθόξπθν ηεηαξηνθύθιην πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα, δηεξρόκελν από 

ην θαηώηαην ζεκείν ηεο ηξνρηάο ηνπ Β, κε ηαρύηεηα κέηξν π2, ζπγθξνύεηαη πιαζηηθά 

κε ην ζώκα κάδαο m1. Τε ζηηγκή ηεο θξνύζεο ζπάεη ην λήκα θαη ην ζπζζσκάησκα 

πνπ δεκηνπξγείηαη θηλείηαη κε ηαρύηεηα κέηξνπ V, κε θαηεύζπλζε ίδηα κε ηελ 

θαηεύζπλζε ηεο ηαρύηεηαο π1, εθηειώληαο νξηδόληηα βνιή από ύςνο h = 0,45m.  

 

Δ1. Να βξείηε ηελ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή ηξηβή νιίζζεζεο ζώκαηνο κάδαο m1 θαη 

ηξαπεδηνύ.                                                                                                                                   

                                                                                                                    Μνλάδεο 5  

Δ2. Να ππνινγίζεηε ην κέηξν ηεο ηάζεο ηνπ λήκαηνο πνπ αζθείηαη ζην ζώκα κάδαο 

m2 αθξηβώο πξηλ ηελ θξνύζε ζηε ζέζε Β.                                                                                                                                

                                                                                                                     Μνλάδεο 6  
Δ3. Να πξνζδηνξίζεηε ηελ απώιεηα κεραληθήο ελέξγεηαο θαηά ηελ θξνύζε θαζώο θαη 

ην κέηξν ηεο κεηαβνιήο ηεο νξκήο ηνπ ζώκαηνο κάδαο m2 θαηά ηελ θξνύζε.                                                                                                                                

                                                                                                                 Μνλάδεο 3+3  
Δ4. Να βξείηε ηε κέγηζηε νξηδόληηα κεηαηόπηζε s2 ηνπ ζπζζσκαηώκαηνο θαηά ηελ 

νξηδόληηα βνιή, λα γξάςεηε ηελ εμίζσζε ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ζε ζπλάξηεζε κε 

ηνλ ρξόλν (Κ – t), θαη λα ηελ παξαζηήζεηε γξαθηθά, ζεσξώληαο σο ζηηγκή t0=0s ηε 

ζηηγκή ηεο θξνύζεο.  

                                                                                                             Μνλάδεο 2+4+2  
Γίλεηαη: g = 10 m/s

2
. 
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                                           Richard P. Feynman 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
 

 

 

Καλή επιτυχία! 


